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Algemene informatie 

De Harz is het hoogste middelgebergte van Noord-Duitsland.  Het gebied ligt 

op het snijpunt van de drie Bondslanden: Nedersaksen, Saksen-Anhalt en 

Thüringen. Daarnaast maken vijf districten, de zogenoemde Landkreise, deel 

uit van de Harz. In het westen zijn dat Goslar en Osterode am Harz, in het 

noorden en oosten de Landkreis Harz en Mansfeld-Südharz en in het zuiden 

Nordhausen. Van oost naar west heeft het gebergte een lengte van 110 

kilometer en het is 30 tot 40 kilometer breed. De oppervlakte van de Harz is 

2.226 vierkante kilometer. De meest westelijke stad is Seesen en de meest 

oostelijke Lutherstadt Eisleben. De Brocken is met 1141,1 meter de hoogste 

berg van de Harz. 

De Harz heeft een zeer grote rijkdom aan plant- en diersoorten. Het gebied 

kenmerkt zich door uitgestrekte bossen, hoogvlaktes die deels voor de 

landbouw benut worden, diep ingesneden dalen met wilde rivieren, beken en 

watervallen en grote en kleine stuwmeren. De Harz kent een lange 

geschiedenis van bewoning die al ver terug in de prehistorie begint. In het 

gebied liggen drie natuurparken en het Nationaal Park Harz. De Harz is 

hiermee dan ook een wandelgebied bij uitstek, maar ook ’s winters heeft de 

Harz zijn bezoekers veel te bieden. 

De Harz is onderverdeeld in de Oberharz in het westen en de Unterharz in 

het oosten. Het oostelijkste gedeelte van de Oberharz wordt de Hochharz 

genoemd. Hiertoe behoort ook het Brockenmassief. De Unterharz is met een 

gemiddelde hoogte van 400 meter veel lager dan de Oberharz. Het 

Harzvorland dat zich rond de Harz bevindt, wordt vaak ook tot de Harz 

gerekend. Het Brockenmassief is de waterscheiding tussen het stroomgebied 

van de Wezer in het westen en de Elbe in het oosten. De belangrijkste 

rivieren van de Oberharz zijn de Oker, de Innerste en de Oder. In de 

Unterharz ontspringen de Bode en de Wipper. Het oudste stuwmeer van de 

Harz is dat in het Sösedal dat in 1931 werd voltooid. 

Een ander belangrijk waterwerk in de Harz is het zogenoemde Oberharzer 

Wasserregal, dat een Werelderfgoed is. Dit is een systeem van 

waterreservoirs, kanalen en tunnels dat vanaf de zestiende tot in de 

negentiende eeuw werd aangelegd ten behoeve van de mijnbouw. Door zijn 

geologische samenstelling is de Harz van oudsher een belangrijk 

mijnbouwgebied. Sinds 968 wordt in geschriften melding gemaakt van 

mijnbouw, maar deze was al veel eerder, in de bronstijd, begonnen. De 

belangrijkste mijnbouwproducten waren zilver, koper, lood en zink. Rond 

1800 waren in de Oberharz de mijnen al ruim 500 meter diep. Daarmee zijn 

ze de diepste ter wereld. In de twintigste eeuw werden de mijnen een voor 

een gesloten. Onlosmakelijk verbonden met de mijnbouw in de Harz zijn de 

uitvindingen van de staalkabel en de zogenoemde fahrkunst of kunstladder.  

Tegenwoordig vormt een van de belangrijkste bronnen van inkomsten het 

toerisme in de Harz. Trekpleisters zijn bijvoorbeeld de vele steden en stadjes 

met de vaak goed bewaard gebleven vakwerkhuizen die ze zo’n romantisch 

aanzicht geven. Verder natuurlijk het Nationale Park Harz en de drie 

natuurparken, de Brocken als hoogste berg in de omgeving, de stoomtreinen 

die op de smalspoorlijnen van de Harz een regelmatige dienst onderhouden 

tussen de plaatsen Wernigerode, Nordhausen en Quedlinburg en de speciale 

lijn die de Brocken opvoert. 
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Weer en klimaat 

Het Harzgebergte heeft een gematigd klimaat met koude winters en 

doorsnee zomers. De invloeden vanaf zee maar ook vanaf het land zijn 

klimatologisch gezien gedurende het hele jaar merkbaar. In de Harz valt 

jaarlijks gemiddeld 1400 mm neerslag verdeeld over ongeveer 200 

regendagen. De temperaturen in de Harz zijn enigszins vergelijkbaar met 

die in Nederland. Met een temperatuur van min 1 tot min 6 graden onder 

nul is januari de koudste maand. In de zomer is juli de warmste maand 

met gemiddelden van zeventien tot twintig graden. De gemiddelde 

jaartemperatuur is 7,5 graden. De Harz kent circa 1500 zonuren per jaar. 

In de zomer zijn er doorgaans 7 zonuren per dag. Tijdens de herfst en in 

de winter staan de dalen vaak onder de mist terwijl de hogere toppen 

genieten in de zon. Dit levert vaak prachtige beelden op.  

De in het oosten gelegen Unterharz kent een wat milder klimaat. Door de 

hogere bergen die er voor liggen ligt het in de regenschaduw en is het er 

daardoor droger en zonniger. Door de combinatie van relatief veel zon 

en weinig regen kent het klimaat hier een lage luchtvochtigheid. Dit staat 

bekend om de heilzame werking bij gezondheidsklachten aan de 

luchtwegen zoals astma en longaandoeningen. In deze regio zijn vele 

kuuroorden en sanatoria te vinden. 

Goslar 

Goslar is misschien wel de bijzonderste stad van de Harz. Het begon 

allemaal al in de Romeinse tijd met de ertsmijnbouw, waar de gehele 

Harz beroemd om is. De stad is waarschijnlijk gesticht in 922 door 

Hendrik I, die kort daarvoor in Quedlinburg tot keizer gekroond was. De 

eerste vermelding van Goslar is echter pas van 976. Goslar en het 

nabijgelegen mijnbouwgebied Rammelsberg op de noordelijke rand van 

de Harz, zijn sinds 1992 werelderfgoed van UNESCO. Sinds 2010 is aan 

het lijstje van het werelderfgoed ook het waterschap van de Oberharz 

toegevoegd. Dit waterschap is het grootste en belangrijkste systeem van 

vijvers en grachten ter wereld. 

De naam van de stad Goslar is verbonden met het begin van het eerste 

Duitse keizerrijk in de tiende eeuw. Tot het midden van de dertiende 

eeuw was Goslar een palts, een van de belangrijkste verblijfplaatsen van 

de Duitse keizers. Een palts is een officieel paleis van de keizer dat 

echter niet als vesting dienst doet. Van de keizerlijke palts zijn 

tegenwoordig nog grote delen bewaard gebleven en vakkundig 

gerestaureerd. Daartoe behoort ook het hoofdgebouw van twee 

verdiepingen, dat met zijn 54 meter lengte en 18 meter breedte indertijd 

het grootste niet religieuze gebouw van Duitsland was. Verder is het 

voorvertrek van de voormalige domkerk bewaard gebleven. Hierin staat 

een kopie van de keizerstroon opgesteld, afkomstig uit de verdwenen 

kloosterkerk. Het gebouw waar ook standbeelden van verschillende 

keizers te vinden zijn, is een van de trekpleisters van het werelderfgoed. 

Ook de bouw van het waterschap is al in de middeleeuwen begonnen en 

het is meer dan 800 jaar de belangrijkste energiebron geweest voor de 

mijnbouw in Goslar. Tegenwoordig resteren nog 107 vijvers, 310 km 

grachten, 30 km ondergrondse waterlopen, waarvan het merendeel nog 

in bedrijf is.  
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De mijnbouw die in Goslar al sinds minstens 968 plaatsvond op de 

Rammelberg, even buiten de stadspoorten, vormde een van de 

belangrijkste inkomstenbronnen van de stad. Niet verwonderlijk dan ook 

dat de afgunst op die rijkdom tot talrijke schermutselingen aanleiding 

heeft gegeven. In 1988 werd de mijnbouw uiteindelijk gestopt en werd 

het terrein op de Rammelsberg een mijnbouwmuseum. In dit unieke 

museum wordt meer dan duizend jaar geschiedenis getoond. Sinds 2012 

worden er bij Goslar weer proefboringen gedaan om te onderzoeken of 

de mijnbouw niet hervat kan worden.  

 

Glasfabriek Derenburg 

De noordelijke glasfabriek in Derenburgis enige in de deelstaat Saksen- 

Anhalt werd in 1949 opgericht door glasblazers en slijpers uit het zuiden 

van Duitsland . Zo herleefde de millennia - oude traditie van het 

glasblazen, die verloren was gegaan na het sluiten van de laatste 

glasblazer in Jacobsbruch in het oosten van de Harz in 1843, opnieuw. 

Het was een zeer bescheiden begin en de enige vermogen was 

aanvankelijk de vaak over generaties geërfd vakmanschap van de 

glasblazer. De glasblazerij werd in de jaren 60 gekoppeld aan de 

universiteit van kunst en design Halle Burg-Giebichenstein. Studenten en 

docenten worden uitgedaagd om de vaardigheden van glasmakers 

verder te ontwikkelen. Met de overname van de glasfabriek door de 

deelstaat Saksen - Anhalt in 1993 is traditioneel en uniek handwerk uit 

de regio verkrijgbaar. 

Op 1 oktober 2004 is de glasfabriek werd geprivatiseerd. In die tijd werd 

uitgebreid onderhoud gepleegd en werd de glasfabriek gemoderniseerd. 

In de winkelruimte van 2500 m² vindt u vazen, schalen, kaarsen, 

drinkglazen, sieraden, verlichting en glaskunst in Harz Crystal Design. 

 

 

Thale 

De stad Thale met zo’n 18.000 inwoners ligt prominent aan het begin 

van een van de meest imposante dalen van geheel Duitsland, het dal 

van de Bode. Ten noordwesten van Thale ligt Blankenburg en in het 

noordoosten Quedlinburg. Thale is waarschijnlijk in de tiende eeuw 

ontstaan en wordt voor het eerst in 936 in een oorkonde vermeld. 

Hiermee behoort Thale tot de oudste nederzettingen van de regio. In de 

negentiende eeuw ontwikkelde Thale zich ook op toeristisch gebied; de 

stad bood onderdak aan beroemde Duitse dichters als Goethe, Heine en 

Fontane. 
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Over Thale aan de ingang van het Bodedal kijkt de legendarische 

“heksendansplaats” uit. Deze ligt op 454 meter boven het Bodedal en zou 

vroeger door bos- en berggodinnen bezocht zijn om er wilde feesten te 

houden. Een minder mystieke, maar toch wonderbaarlijke, verklaring is 

dat op deze plek een keer Saksen op bezems gereden zouden hebben 

om Frankische soldaten te verjagen. De heksendansplaats biedt een 

verrukkelijk uitzicht over het noordelijke Harzvoorland en kan over een 

steil wandelpad, maar ook met de auto en per kabelbaan bereikt worden. 

Op de heksendansplaats bij Thale bevinden zich een bergtheater, het 

Walpurgismuseum, een dierentuin, een rodelbaan voor alle seizoenen en 

een berghotel. Aan de uitgang van het Bodedal ligt ook nog de 

Rosstrappe, een meer dan 400 meter hoge granietrots tegenover de 

heksendansplaats. Ook de Rosstrappe kan te voet, met een stoeltjeslift 

en met de auto bereikt worden. Door het Bodedal liggen er vele goed 

bewegwijzerde wandelpaden, waaronder het langeafstandswandelpad de 

Harzer Hezenstieg. Thale heeft een uniek “mythewandelpad”, waarlangs 

moderne beeldhouwwerken tentoongesteld worden die betrekking 

hebben op de geschiedenis van de vroegste nederzetting van 

Germaanse stammen. Vlakbij Thale ligt een waterkrachtcentrale die 

bezocht kan worden en waar de Harztoeristen geïnformeerd worden over 

de techniek van het opwekken van elektriciteit met behulp van 

waterkracht. Aan de oever van de Bode bevindt zich een van de grootste 

en meest veelzijdige badinrichtingen van de hele Harz, de 

“Bodetaltherme”, die hele families in alle jaargetijden een onvergetelijke 

ervaring biedt. In Thale zelf ligt Wendhusen, het oudste klooster van 

Saksen-Anhalt.  

Stolberg 

De laatmiddeleeuwse stad Stolberg in de Harz behoort met zijn kleine 

1300 inwoners sinds 2010 tot de gemeente Südharz. Het is een van de 

geliefdste kuuroorden van de regio. Stolberg ligt in het karstlandschap in 

het zuiden van de Harz ten noordoosten van Nordhausen en tussen 

Breitenstein en Rottleberode. Met de auto is Stolberg het best te bereiken 

via de afrit Berga-Kelbra op de A 38. Met het spoor kan Stolberg bereikt 

worden vanuit de richtingen Kassel en Halle/Saale.  

Stolberg is rond het jaar 1000 ontstaan als een mijnwerkersnederzetting. 
De stad werd voor het eerst in 1210 in een oorkonde genoemd en kreeg 
stadsrechten in 1300. Stolberg was lange tijd de thuishaven van het 
gravengeslacht zu Stolberg, waaruit ook Juliana van Stolberg stamt, de 
moeder van Willem de Zwijger. Tot in de zeventiende eeuw werd er in 
Stolberg mijnbouw gepleegd. Er werd ijzer, koper, zilver, tin en zelfs goud 
gedolven. Een ander economisch hoogtepunt voor de stad was het recht 
om munten te slaan. Het toerisme kwam in Stolberg vanaf het begin van 
de twintigste eeuw op gang en sinds 1946 is Stolberg een officieel erkend 
kuuroord. Boven de stad uit torent het slot Stolberg uit de dertiende 
eeuw. Het slot werd de afgelopen jaren met behulp van de Duitse 
monumentenzorg geheel gerenoveerd. De ronde toren is het oudste deel 
van het slot en is rond 1200 gebouwd. Zijn huidige aanblik verkreeg het 
slot Stolberg tussen 1690 en 1700. Sinds 2008 is het slot weer voor 
bezoekers geopend. Stolberg heeft een nadrukkelijk laatmiddeleeuws 
voorkomen. Fraai gerestaureerde vakwerkhuizen uit de late gotiek 
wisselen af met huizen uit de renaissance.  
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Stolberg is dan ook een zogenoemde “Historische Europastad”. De stad heeft 

een uniek kenmerk: er zijn geen straatnaambordjes. En het stadhuis is een 

bouwkundig curiosum, want het bezit geen trappenhuis. Slechts via een 

buitentrap kunnen de bezoekers de bovenverdiepingen bereiken. Tegenover 

het stadhuis bevindt zich de Saigertoren uit de dertiende eeuw. Het 

geboortehuis van Thomas Müntzer ligt in de Niedergasse, een radicalere 

hervormer dan Maarten Luther en bovendien een van de aanstichters van de 

Duitse Boerenoorlog uit 1524-1525 die daarvoor de doodstraf kreeg. Het 

muntmuseum ligt in het midden van het oude stadje Stolberg. Af en toe 

worden hier ook nog voor het publiek munten geslagen. 

Bij vakantiegangers in de Harz is het natuurbad Thyragrotte in Stolberg 

geliefd. Het typische karstlandschap van de zuidelijke Harz rond Stolberg is 

beroemd bij wandelaars en uitstekend geschikt voor langere wandeltochten. 

Op de grote Auerberg ten oosten van Stolberg staat het Josephskruis met 

zijn 38 meter hoogte het hoogste ijzeren dubbelkruis ter wereld.  

Stoomtrein Wenigerode - Schierke 

De Harzer Schmalspurbahnen, één van de grootste attracties in de Harz, kan 

terugkijken op een meer dan 100-jarige geschiedenis. Zelfs in de huidige tijd 

worden de meeste treinen van de Harz smalspoor spoorwegen nog steeds 

getrokken door een stoomlocomotief.  

Sinds 1992 rijdt de stoomtrein over de hoogste berg van Noord-Duitsland met 

een hoogte van 1142 meter. Deze steile klim biedt de reiziger een prachtig 

panorama van het Upper Harz National Park. 

 

Braunschweig 

Vroeger was deze stad een woonplaats van Heinrich der Löwe. 

Tegenwoordig is Braunschweig het grote culturele en economische centrum 

in het zuid-oosten van Duitsland. Reizigers zullen zeker graag door de 

gezellige geplaveide straatjes, schaduwrijke parken en dalen wandelen, en 

het bezoeken van de belangrijkste culturele bezienswaardigheden maken uw 

rust onvergetelijk en nog boeiender. 

Het Burgplatz Plein staat bekend als het centrum van de stad. Het werd nog 

in de middeleeuwen gesticht. In de 12e eeuw werd het plein in opdracht van 

Heinrich der Löwe uitgebreid en daar werd het monument, gewijd aan de 

hertog, geïnstalleerd - een figuur van een machtige leeuw. Aan het Burgplatz 

Plein grenst het Dankwarderode Paleis, de voormalige residentie van de 

hertog. De kerk van St. Blasius en Fiveg Haus zijn in de buurt. Het is 

vermeldenswaard dat het standbeeld van de bronzen leeuw, dat op het plein 

is geïnstalleerd, een kopie is van het middeleeuwse origineel, dat nu in een 

van zalen van de plaatselijke burcht is opgeslagen. De Kathedraal van St. 

Blasius werd ook opgericht door de wens van Henry, toen de hertog terug uit 

Palestina. Op het grondgebied van de kathedraal bevat het graf van de 

heerser en zijn vrouw Mathilde. Dit monument wordt ook beschouwd als een 

van de belangrijkste culturele waarden. De kathedraal werd een belangrijke 

bewaarplaats voor één van de wereldwijd bekende relikwieën. Het is een 

houten kruisbeeld, het meesterwerk "Imervarda". Duizenden pelgrims komen 

naar de kathedraal om de legendarische heilige artefact door hun eigen ogen 

te zien en om aan de oude kruisiging te bidden. 
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Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze graag tegemoet. U kunt uw 

foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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